STARTERS
Chèvre chaud

Entrecôte

gratinerad getost,
café de paris
surdegsbröd, röda och gula tomatsallad med syrad lök och
betor, honung, pistage och
pepparrot,
citron
café de paris-smör
105 SEK
och pommes frites

285 SEK

Le Toast Skagen

räkor, majonnäs, brioche,
Grillspett
dill, citron, laxforellrom och kalvfärs på spett, tomatsallad,
pepparrot
tomatconcassé, syrad silverlök,
basilikayoghurt, vitlöksbröd
HALV 1 1 0 S E K
och pommes frites
HEL

179 SEK

155 SEK

Löjromstoast
löjrom, smörstekt
toast, crème fraîche,
rödlök och citron

195 SEK
Fattig Riddare

Chèvreburgare
friterad getost, brioche, syrad
silverlök, tomat, rostad aioli,
krossad avokado med ärtor och
pommes frites

169 SEK

levainbröd, parmesancrème
Confiterad
Portabello
med tryffel, tomatsallad och
vegansk ost, tomatsky, pistage,
lufttorkad skinka
friterade kikärtor, tomatsallad
105 SEK
och pommes frite

199 SEK

MAIN SEAFOOD

Fish and chips

torsk med currymajonnäs,
ättiksyrade pickles,
pommes frites och ”mashed
peas” 1 5 9 S E K

Parisare
nötfärsburgare, brioche,
sauce béarnaise, tomat,
stekt ägg, spenat, friterad
lök, dijondressing
och pommes frites

169 SEK
fisk- &
skaldjursgryta
krutonger, rouille och
parmesan

110 SEK
HEL 1 8 9 S E K
m. glas vitt vin 2 6 8 S E K
HALV

Ostron

rågbröd, smör, citron,
sötsur gurka och
schalottenlöksvinaigrette

3 5 S E K /st

HUMMER
THERMIDOR
parmesan- och
dragongratinerad
hummerröra i sitt skal,
tomatsallad. Hel serveras med
tryffelmajonnäs och
pommes frites

199 SEK
HEL 3 4 9 S E K
HALV

Råbiff kapris,
rödbetor, rödlök, äggula,
pepparrot och dijon
HALV
HEL

145 SEK
199 SEK

hel serveras med pommes

Desserts

Crème Brûlée HALV 69 SEK HEL med citronsorbet 99 SEK
Tarte au Chocolat med vaniljglass,
chokladmousse och chokladbröd

105 SEK

Tiramisu
körsbärssorbet, chokladjord och inlagda körsbär

Tre sorters ostar

145 SEK

105 SEK

SALADS
Bondsallad
getost, matvete, oliver,
grillade grönsaker,
valnötter, ruccola samt
honung- och dijondressing

TOAST

samtliga serveras på surdegsbröd, med
sallad, dressing och pressgurka

Gratinerad
Croque Monsieur
rökt skinka, tomat, ost
och dijonsenap 9 5 S E K

119 SEK

Panino caprese

Caesarsallad

basilikafärskost, mozzarella,
tomat, rucola och svartpeppar

kyckling, parmesan,
krutonger, bacon, sallad
och caesardressing

149 SEK
Räksallad
handskalade räkor,
avokado,blomkål, ägg,
honung- och dijondressing, matvete,
pepparrot och rouille

169 SEK

SNACKS
Nötter

39 SEK

95 SEK
Prosciutto tre
formaggio
färskost, mozzarella, parmesan, lufttorkad skinka och
rucola 1 0 5 S E K

”bookmaker toast”
salmone

rökt lax, färskost, riven
pepparrot, pickles, tomatsallad
och pommes frites

139 SEK
”Le club sandwich”
kyckling, bacon, majonnäs,
tomat, avokadosallad,
dijonaise och pommes frites

139 SEK

Franska och
italienska oliver

COLD

35 SEK

Räksmörgås

Popcorn

handskalade räkor, smörstekt
toast, majonnäs, ägg, dill
och pepparrot 1 6 9 S E K

35 SEK
Potatischips med
tryffelmajonnäs

AFTER
NOON
TEA

45 SEK

Pommes frites med
sauce Béarnaise

Lördag & Söndag
12.00 - 16.00

45 SEK

2 1 9 S E K /p.p.
Med ett glas
champagne

LUNCH

315 SEK
MÅN -FRE

MÅN - FRE 11.15 - 14.00

100 SEK
LÖR

129
LÖR 12.00 - 15.00
VECKANS FISK (SERVERAS MÅN - FRE) :

SEK

mån - fre inkl.
sallad, bröd
och kaffe

Kungsflundra grenoble, citronbrynt smör, kapris, rödbetor,
dill och potatispuré

VECKANS VEG (SERVERAS MÅN - FRE):

Zucchinibiffar med fårost, gnocchi, morotsyoghurt och ruccola

MÅN: Kalvfärsjärpar med dill och citron, ramslökssmör, steksky,

ångade grönsaker och krossad potatis

TIS: Lammstek provençale, cocobönor i rostad vitlöksvelouté,

marinerade tomater, persilja och rostad potatis

ONS: Brödstekt kyckling, dijon-dragonsås, sydfranska grönsaker

och små bakade potatisar

TORS: Svartpepparstekt rostbiff, grön sparris, café de paris-majonnäs

och potatissallad

FRE : Minutekotlett, chilibearnaise, syrade tomater, gröna bönor

och potatispuré med bacon

LÖR: Wallenbergare, brynt smör, gröna ärtor, rårörda lingon

och potatispuré

